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Plats och tid Nämndrummet, förvaltningshuset i Bräcke kl 08.10-12.27. 

Mötet ajournerades för paus kl 09.30-09.47 samt kl 11.20-11.27. 

Beslutande Jörgen Persson (S), ordförande 
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Elsie-Marie Tåqvist (C), tjänstgörande ersättare 

Adjungerad Christer Olsson (JVB), (videolänk) 
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Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen 

Helena Stridh, chef vård- och omsorgsavd, (videolänk §§ 10-15) 

Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavd, (videolänk) 

Anna Jensén Salomonsson, chef skol- och barnomsorgsavd 

Mattias Holmetun, chef bygg- och miljöförv, §§ 15-17, (videolänk)  

Henrik Kvist, personal- och ekonomichef 

Camilla Samuelsson, stabschef 

Ingrid Strandberg, kommuncontroller 

Rebecka Danielsson, redovisningsekonom, (videolänk) 

Johannes Löfgren, kommunikatör, § 15 

Yngve Hamberg, sekreterare 
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Sekreterare 

Yngve Hamberg 

Ordförande 

Jörgen Persson 

Justerande 

Ingrid Kjelsson 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2022-03-14 

Anslaget tas ned 2022-04-05 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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Protokollet är justerat 
 

§ 10 Justering av protokoll, upprop samt fastställande 
av dagordning 

Ekonomiutskottet utser en ledamot som tillsammans med ordförande ska justera 

protokollet. 

Ekonomiutskottets beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Ingrid Kjelsson (C). 

2.  Upprop 

Hans Svärd (C) har anmält förhinder och ersätts av Elsie-Marie Tåqvist (C).  

 

Deltagarna framgår av närvarolistan i protokollet.  

Gruppledarna för Jämtlands Väl Bräcke och Sverigedemokraterna adjungeras till 

ekonomiutskottet under budgetprocessen fram till valet. Därmed finns alla 

fullmäktigepartier representerade i utskottet och har möjlighet att få information och 

bidra till arbetet med kommunens ekonomi. 

3.  Fastställande av dagordning 

Personal- och ekonomichef Henrik Kvist föreslår att två ärenden på det utskickade 

förslaget till dagordning byter plats med varandra. 

 Ekonomiutskottet fastställer dagordningen med ovanstående ändringar.  
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§ 11 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen kap 6 §§ 28–32 får en förtroendevald som är jävig i ett ärende 

hos en nämnd inte delta eller närvara vid handläggningen av det ärendet. Med nämnd 

likställs arbetet i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Med jäv menas att man påverkas av beslutet enligt något av följande: 

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, 

förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets 

utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde 

själv eller någon närstående, 

2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår 

eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, 

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är 

knuten till, 

4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, 

eller 

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet 

för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. 

Ordföranden informerar om att den som känner till något som kan antas göra att man 

är jävig ska självmant ge det till känna. Den som jävet gäller får delta i prövningen av 

jävsfrågan bara om nämnden annars inte är beslutsför och någon ersättare inte kan 

tillkallas utan förseningar. Jäv kan anmälas i anslutning till denna informationspunkt 

eller under mötets gång. 
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§ 12 Föregående protokoll 

Ekonomiutskottets beslut 

Ekonomiutskottet lägger protokollet från 2022-01-27 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Protokollet har skickats ut i anslutning till kallelsen. Sekreteraren gör en snabb 

genomgång. 
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§ 14 Årsredovisning 2021 

Diarienummer KSK 2022/94 

Ekonomiutskottets beslut 

Ekonomiutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuncontroller Ingrid Strandberg informerar om bokslutet för 2021.  

Det budgeterade resultatet var 0 kr, efter reglering av budgetbristen 36,1 Mkr. 

Prognosen i augusti var ett underskott med 24,7 Mkr. 

Enligt det preliminära resultatet blir underskottet 17,3 Mkr, 

eller 17,4 Mkr efter avstämning mot balanskravet. 

Det samlade balanskravsresultatet för åren 2020-2021 blir således –28,8 Mkr. 

De likvida medlen har under året minskat med 19,7 Mkr - från 49,1 till 29,4 i stort sett 

helt beroende på resultatet. 

Investeringarna budgeterades till 29,9 Mkr, varav 15,1 Mkr har upparbetats. Det är en 

relativt låg andel och som beror på pandemin och investeringsstoppet.  

11, 2 Mkr behöver omfördelas till 2022 eftersom de redan är inplanerade.  

3,6 Mkr återlämnas. 

Ingrid gör en genomgång av måluppfyllelsen i budgeten. Kommunens och 

koncernens nollresultat kunde inte uppnås. Det gjorde däremot målet om att den 

långfristiga löneskulden inte ska öka. 

Verksamhetsmålen har till vissa delar inte uppnåtts. Något förvånande har inte 

sjukfrånvaron ökat så mycket som man skulle kunna förvänta sig på grund av 

pandemin. Målet var att sjukfrånvaron inte skulle överstiga 6,5 %. Den blev  

7,11 %.  

Bland övriga verksamhetsmål kan nämnas att målet om minskat försörjningsstöd har 

uppnåtts, liksom målet om ökad kostnadstäckningsgrad för tillsyn inom bygg och miljö 

samt målet om ökad effektivitet (mer tid hos brukaren) i hemtjänsten. 

Personal- och ekonomichef Henrik Kvist gör en fördjupad genomgång av resultat per 

verksamhet.  

Effekter från pandemin visar sig bl a genom att äldreboendena har haft extra 

kostnader i form av kohortvård, vilket innebär att smittade patienter isoleras.  
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Protokollet är justerat 
 

§ 14 fortsättning 

Fram t o m september månad fick kommunen statsbidrag för utökade sjuklöne-

kostnader plus en del för specifika insatser och förbrukningsmateriel. Det har kommit 

betydligt mindre stöd nu än för 2020 då det för många kommuner blev ett tillskott 

utöver de verkliga kostnaderna. 

Det har varit tufft inom grundskolan med många nytillkomna barn med särskilda 

behov.  

Budgetmässigt sett har det gångna året varit en stor utmaning. Utgångläget är nu 

något bättre inför de kommande åren.  

Beslutsunderlag 

Presentationer under mötet.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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§ 15 Ansökan till Kommundelegationen 

Diarienummer KSK 2021/436 

Ekonomiutskottets beslut 

1. Ekonomiutskottet överlämnar till kommunstyrelsen underlag för ansökan hos 

Kommundelegationen.  

 

2. De föreslagna åtgärderna innebär inte beslut om verkställighet i de fall där det är 

kommunfullmäktige som ska ta det beslutet. 

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Bräcke kommun ska ansöka hos Kommundelegationen om stöd för följande åtgärder 

i syfte att minska framtida driftkostnader 

1. utreda grundbemanningen inom grundskolan med förslag till åtgärder för att 

minska personalkostnaderna  

 

2. göra en översyn av lokalerna på Gällö skolområde i syfte att sänka 

driftkostnader och samtidigt förbättra arbetsmiljön 

 

3. minska antalet lägenheter för att få ner vakansgraden genom rivning av 

fastigheten Västanede 3:192, Kvarnvägen 7 i Kälarne och fastigheten Haren 3 

i Bräcke  

 

4. riva tomma verksamhetslokaler som inte bedöms kunna användas i framtiden. 

Aktuella fastigheter i Bräcke: gamla högstadiet, simhallen och lilla sporthallen, 

Norrlandsgatan 21 och Olandohuset samt Röda skolan i Kälarne  

 

5. genomföra en totalmetodiköversyn för Bräcke låg- och mellanstadie-

byggnader, vilket innebär att göra en helhetsöversyn av skollokalerna för att 

se vilka åtgärder som krävs som kan generera driftbesparingar 

 

6. genomföra fönsterbyten på Förvaltningshuset i Bräcke, i syfte att minska 

driftkostnader och att förbättra arbetsmiljön 

 

7. digitalisera teknik- och infrastrukturavdelningens verksamheter: 
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§ 15 fortsättning 

 

- projektera och upphandla nytt system för övervakning och styrning av samtliga 

VA verk 

 

- upphandla konsult/projektledare för framtagande av underhållsplaner för 

kommunens fastigheter  

 

8. renovera simbassängen i Gällö  

 

9. genomföra en förstudie och projektering av ett nytt särskilt boende, antingen 

en tillbyggnad till Gellinergården i Gällö eller ett helt nytt särskilt boende i 

Bräcke om 8 – 10 år  

 

10. genomföra partiell inlösen av den pensionsskuld som ligger i Ansvars-

förbindelsen, vilket innebär att kommunen löser del av den skuld som uppstod 

före 1998, i syfte att minska kommunens kostnader för pensionsutbetalningar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektör Bengt Flykt och avdelningscheferna presenterar de underlag som 

hittills tagits fram för åtgärder som är tänkbara att söka stöd för hos 

Kommundelegationen, enligt ekonomiutskottets tidigare beslut.  

Ekonomiutskottet behöver ta ställning till vilka av förslagen till åtgärder som det ska 

arbetas vidare med. Alla sifferunderlag har inte färdigställts ännu, men en 

tjänsteskrivelse enligt utskottets direktiv kommer att lämnas till kommun-styrelsen för 

beslut på sammanträdet den 23 mars.  

Syftet med åtgärderna är att minska driftkostnaderna.  

På grund av de snäva tidsramarna behöver kommunstyrelsen fatta beslut om att söka 

stöd för åtgärder som kommunfullmäktige ännu inte har tagit ställning till. Om det 

krävs ett formellt beslut av fullmäktige att utföra de sökta åtgärderna för att ansökan 

ska behandlas kommer ett extra insatt möte att hållas.  

Det blir en utmaning att på ett förståeligt sätt kommunicera de tänkta åtgärderna, 

exempelvis husrivningar, med invånarna när verkställigheten ännu inte är beslutad 

även om ansökan gjorts och kanske beviljats. 
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§ 15 fortsättning 

Det är viktigt med en öppen diskussion i ekonomiutskottet och att det råder samsyn 

om vad kommunen ska söka stöd för att undvika återbetalning av stödpengarna efter 

höstens val.  

Åtgärder för utredning enligt utskottets beslut 2021-01-27 och 2022-01-27 

a) utreda grundbemanning inom grundskolan och lämna förslag på åtgärder för 

att minska personalkostnader m m 

 

Uppdraget kvarstår och hänger ihop med punkt c). 

 

b) anpassning på Kälarne skolområde för förskola  

Konsultstöd har erhållits för att utreda alternativa lokaler för förskoleverksam-heten 

eller förslag på omorganisering som uppfyller gällande mål och krav. Beräkningar har 

gjorts för de olika alternativen. 

Ånäset:  

tillbyggnad till den röda byggnaden, moduler eller renovering av Villa Villekulla. 

Flytt till skolan:  

renovering av ”röda skolan”, rivning av ”röda skolan” med nybyggnation på samma 

plats eller omlokaliseringar inom skolområdet.  

Alla alternativen innebär kvalitetsförbättringar men också kostnadsökningar jämfört 

med idag. Åtgärden anses därför inte vara förenlig med kriterierna för att få stöd från 

kommundelegationen. Däremot är alternativen i sig värda att fundera vidare på 

kopplat till punkt c). 

c) en översyn av lokalerna på Gällö skolområde i syfte att förbättra både 

driftkostnader och arbetsmiljö 

Konsultstöd för att utreda vad som krävs för att skolan ska ha funktionella lokaler den 

närmaste tjugoårsperioden. Redovisning sker 14 mars med utrymme för 

kompletteringar, sammanställning och bedömningar inför kommunstyrelsens beslut. 

d) rivning av ett hyreshus i Kälarne och ett i Bräcke för att minska 

vakansgraden i lägenhetsbeståndet  

Målet är att nå max 5 % vakansgrad. Kvarnvägen 7 i Kälarne är nu utrymt. 

Samhällsbyggnadsutskottet förordar att den fastighet som ska rivas i Bräcke är Haren 

3. Bedömningen har bl a gjorts utifrån investeringsbehov, vakansgrad,  
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§ 15 fortsättning 

attraktivitet, och driftkostnader. Den aktuella fastigheten på Hantverksgatan 21 

innehåller 13 st ”ettor”, 14 st ”tvåor” och 2 st ”treor”. Hyresgästerna kan erbjudas 

andra lägenheter i beståndet.  

Presidiet stannar kvar efter mötets slut för att formulera kommuniceringen med de 

berörda.  

e) rivning av följande tomma lokaler i Bräcke: gamla högstadiet, 

simhallsbyggnaden, Norrlandsgatan 21, Olandohuset, någon av paviljongerna 

på Furuhagen samt ”röda skolan” i Kälarne 

Konsultstödet kommer att redovisa beräkningar den 14 mars. 

 

Paviljongen tas bort från uppdraget eftersom det råder osäkerhet kring hur det 

området ska utvecklas. 

 

f) totalmetodiköversyn (uppvärmning, drift, investeringsbehov) på följande 

fastigheter i Bräcke: låg- och mellanstadieskolan samt förvaltningshuset 

Konsultinsatserna behöver fokusera på skolorna.  

Ytterligare översyn behöver inte göras avseende förvaltningshuset. Fönsterbyte är 

inplanerat och det ska sökas stöd för den åtgärden. 

g) digitalisering inom teknik- och infrastrukturavdelningens verksamheter: 

 

- övervakning och styrning av värme i kvarvarande hyresbestånd  

- uppgradering och införande av nyaste versionen av systemet Husar för 

koll på lägenheter och felavhjälpning 
- projektering och upphandling av nytt system för övervakning och 

styrning av samtliga VA verk  
- konsult/projektledare för framtagande av underhållsplan för kommunens 

kvarvarande fastigheter/bostäder  

- närarkiv och fastighetsinformation 

Teknik- och infrastrukturavdelningen saknar tillräckliga personella resurser för att 

utforma uppdrag till konsultstöd.  

Det finns redan idag system för övervakning och styrning av värme i de flesta av våra 

fastigheter.  

Uppgradering av Husar är något som måste göras men ännu inte är upphandlat. Det 

är oklart om åtgärden i sig leder till sänkta driftkostnader.  
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§ 15 fortsättning 

Konsultstöd finns avseende projektering av VA-systemen. Det är ännu inte 

upphandlat för underhållsplaner och närarkiv. Digitaliserat närarkiv och  

fastighetsinformation bedöms vara arbetstidsbesparande men det är svårt att 

uppskatta nivån av kostnadsbesparing, så den delen bör lyftas ut. 

h) renovering av simbassäng i Gällö i syfte att sänka driftkostnaderna  

Åtgärden är nödvändig. 

 

i) förstudie och projektering av SÄBO, antingen nytt i Bräcke eller tillbyggnad i 

Gällö  

Krokoms kommun har nyligen tagit fram ett förfrågningsunderlag för en liknande 

byggnad som kan användas som underlag för beräkning av projekterings-kostnaden 

för ett nytt och modernt äldreboende i vår kommun.  

 

j) partiell inlösen av ansvarsförbindelsen för pensioner  

KPA har tillfrågats om ett lämpligt belopp att lösa in ansvarsförbindelsen med för att 

sänka de årliga kostnaderna 

Ordföranden påpekar att sifferunderlaget kan kompletteras fram till kommun-

styrelsens sammanträde. Förhoppningar finns om att den nya kommunministern kan 

besöka kommunen innan dess. Vi hoppas på lika bra relationer som med den 

avgångna. 

Beslutsunderlag 

K N E AB, ”Utredning Kälarne skola och Ånäsets förskola”, 2022-02-24 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 16, 2022-02-23 

Ekonomiutskottets beslut § 5, 2022-01-27 

Ekonomiutskottets beslut § 105, 2021-12-16 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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§ 16 Planeringsförutsättningar 2023 

Diarienummer KSK 2022/95 

Ekonomiutskottets beslut 

I enlighet med den nya budgetmodellen kommer inget förslag till 

planeringsförutsättningar att lämnas till kommunstyrelsen.   

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiutskottet brukar varje år ta fram underlag till planeringsförutsättningar för 

kommande års budget och kommunplan för beslut i kommunfullmäktige i april. 

Planeringsförutsättningarna brukar innehålla faktorer som befolknings-, löne- och 

andra kostnadsförändringar. 

Med den nya budgetprocessen kopplas befolkningstalet till prognoser, och personal- 

och andra kostnadsökningar till ett prisindex för kommunal verksamhet, helt enligt 

prislappsmodellen. De ekonomiska ramarna fastställs därefter av kommunfullmäktige 

i juni. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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§ 17 Budgetprocessen 

Diarienummer KSK 2022/95 

Ekonomiutskottets beslut 

1. Ekonomiutskottet godkänner det presenterade upplägget. Den teoretiska 

modellen, som baseras på utjämningssystemet, ska i ett första steg och i 

förekommande fall justeras till att ligga i nivå med jämförbara kommuner i 

prioriteringsunderlaget. I prioriteringsunderlaget införs dessutom, i ett andra steg, 

en post som benämns effektiviseringsbehov, som motsvarar skillnaden mellan 

teknisk ram och fjolårets budget efter justeringar för liknande kommuner, av 

prisökningar och befolkningsförändringar. 

 

2. Personal- och ekonomichefen får i uppdrag att planera in två ytterligare 

sammanträden med ekonomiutskottet före den 21 april för budgetarbete. 

Sammanfattning av ärendet 

Personal- och ekonomichef Henrik Kvist informerar om några viktiga principer som 

behöver tillämpas i arbetet med den nya budgetmodellen, bland annat: 

- SKR:s faktor PKV (prisindex för kommunal verksamhet) ska användas vid 

beräkning av lön och andra kostnader. De verksamheter som inte använder 

sig av prislappar får ramarna uppräknade med enbart löner och inte övriga 

kostnader, vilket i praktiken blir ett sparkrav. Andra verksamheter, som 

exempelvis den politiska organisationen, räknas inte alls upp 

 

- I modellen finns en målbild på 2 % (nollresultat = brist) 

 

- Befolkningsförändringar påverkar ramarna för alla verksamheter 

 

- Prislapparna för förskolan och gymnasieskolan justeras eftersom de 

verksamheterna i vår kommun är mer effektiva än i de kommuner vi jämförs 

med. Därmed blir det mer resurser att fördela till andra verksamheter 

 

- Tekniska ramar baseras på de olika befolkningsgrupperna inom skola och 

barnomsorg samt äldreomsorg (så kallade prislappar), på olika intäkter inom 

LSS och IFO (så kallade intäktslappar) samt ”budget på budget” för övriga 

verksamheter. Samtliga verksamheter påverkas av befolkningsförändringar 

och eventuella prisökningar. I de verksamheter där liknande kommuner har ett 

snitt som överstiger förväntad kostnad kompenseras detta med en justering.  
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§ 17 fortsättning 

 

Tillskott till de tekniska ramarna kan göras för att hamna på önskvärd nivå. 

Effektiviseringar bör/kan också byggas in i ramarna för att hamna på rätt nivå, 

vilket i så fall kräver en beslutad plan 

 

- I prioriteringsunderlaget införs justering för liknande kommuner samt en post 

som kallas effektiviseringsbehov, som motsvarar skillnaden mellan teknisk 

ram och fjolårets budget efter justeringar av prisökningar och befolknings-

förändringar. Effektiviseringsbehovet bör användas så länge det föreligger en 

budgetbrist i kommunen. Effektiviseringsbehovet avser enbart de 

verksamheter som har prislappar eller intäktslappar och innebär i praktiken ett 

mått på hur stora effektiviseringar det behövs.  

 

Huvudskälet till att effektiviseringsbehovet läggs in i modellen är att undvika 

att organisationen i detta skede ska ”motivera” behov av mer pengar upp till 

tidigare ram. I det fortsatta arbetet ska analyser göras som dels visar om 

kommunen har valt lösningar som inte andra kommuner gör och dels ge en 

vägledning för framtida förslag på åtgärder som minskar driftskostnaderna. 

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen, ekonomienheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beslutande organ 

Ekonomiutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-03-03 

Sida 

18 (20) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

Protokollet är justerat 
 

§ 18 Redovisning av administrativa tjänster 

Diarienummer KSK 2021/304 

Ekonomiutskottets beslut 

Ärendet utgår på grund av tidsbrist och återkommer på nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheterna har fått i uppdrag att redovisa omfattningen av administrativa 

tjänster. Bygg- och miljöförvaltningen samt skol- och barnomsorgsavdelningen står på 

tur. 
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§ 19 Fördelning av "skolmiljarden" 

Diarienummer KSK 2022/96 

Ekonomiutskottets beslut 

Ekonomiutskottet anser att Gymnasieförbundets begäran om att få ta del av de extra 

medlen till skolan med anledning av pandemin ska avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna fick under fjolåret extra statsbidrag för att möta de kostnader som 

covid-pandemin orsakar. Gymnasieförbundet begärde då att få ta del av pengarna. 

Bräcke kommun avslog, som enda medlemskommun, begäran med motiveringen att 

vi inte hade något överskott att dela med oss av.  

Nu har det kommit en ny förfrågan avseende år 2022. Kommunen har fortfarande 

underskott i verksamheten. Ordförande Jörgen Persson (S) vill höra utskottets 

inställning inför det kommande ägarsamrådet med gymnasieförbundet. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

Skol- och barnomsorgsavdelningen  
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§ 20 Övriga frågor 

 

Stabschef Camilla Samuelsson informerar om ett IT-ärende. Ett support- och 

underhållsavtal med en driftkostnad på 100-120 tkr årligen behöver inte förlängas när 

kommunen istället gör en investering i nya hårddiskar för ca 85 tkr.  

* 

Ordförande Jörgen Persson (S) meddelar att förslaget till ny politisk organisation från 

nästa mandatperiod kommer att behandlas på fullmäktigesammanträdet i juni och att 

det ska föregås av diskussioner mellan partierna. I nuläget ligger första prioritet på 

den nya budgetprocessen. 


